Pensia Facultativ`

Ghidul Angajatorului

Fondul de Pensii Facultative
BRD MEDIO

Cum ne pute]i contacta?
Telefon: 0800 803 803, apel gratuit \n re]eaua Romtelecom sau *PENSII (*736744),
apel cu tarif normal \n re]elele Orange [i Vodafone, accesibile 7 zile din 7,
\ntre orele 08.00-22.00
Fax: 021 408 29 20
Internet: www.brdpensii.ro
E-mail: client.brdpensii@brd.ro
Sediul BRD Pensii: Splaiul Independen]ei, Nr. 15, Bl. 100, Tronson 1, Sector 5, Bucure[ti
Pentru informa]ii suplimentare despre fondurile de pensii private, agen]ii no[tri de
marketing v` stau la dispozi]ie \n toate unit`]ile BRD - Groupe Société Générale.

|ntreb`ri
frecvente
1. Ce reprezint` pensia privat` facultativ`?
R`spuns: Un venit suplimentar, ob]inut ca urmare a particip`rii la un fond de pensii facultative, \n
completarea pensiei din sistemul public. Fondul de pensii facultative poate fi administrat de o
societate de pensii, de asigur`ri sau de o societate de administrare a unor fonduri de investi]ii.

2. Care sunt avantajele angajatorului, dac` decide s` contribuie la pensia
facultativ` a angaja]ilor s`i?
R`spuns: Suma reprezentând contribu]iile dumneavoastr`, \n calitate de angajator, la fondurile de
pensii facultative este deductibil` la calculul profitului impozabil \n limita a 400 Euro (echivalent \n
Lei) \ntr-un an fiscal, pentru fiecare participant.

3. Care sunt formularele necesare, \n cazul \n care un angajat
dore[te s` subscrie la Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO
administrat de BRD Pensii?
R`spuns: Pentru a subscrie la Fond de Pensii Private Facultative BRD MEDIO, angajatul dumneavoastr`
trebuie s` completeze un act individual de aderare.
Actul de aderare va fi semnat de participant [i de agentul de marketing autorizat de BRD Pensii, în 2
exemplare. Un exemplar va reveni clientului [i unul administratorului fondului de pensii facultative. La
exemplarul ce va fi p`strat de administrator, se ata[eaz` o copie a actului de identitate al participantului,
semnat` în original de c`tre participant.
În vederea gestion`rii eficiente a rela]iei cu dumneavoastr`, v` rug`m s` completa]i [i s` trimite]i
la sediul BRD Pensii “Formularul pentru angajator”. Acesta este disponibil în toate unit`]ile
BRD - Groupe Société Générale [i pe site-ul www.brdpensii.ro, la sec]iunea “Formulare utile”.

4. Cum pot fi modificate informa]iile referitoare la companie?
R`spuns: Informa]iile referitoare la companie pot fi modificate completând “Formularul angajator”
disponibil pe site-ul www.brdpensii.ro, la sec]iunea “Formulare utile” [i în toate unit`]ile
BRD - Groupe Société Générale.

5. Cum se pl`te[te contribu]ia la Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO?
R`spuns: Contribu]ia se pl`te[te lunar, odat` cu virarea contribu]iilor la asigur`rile sociale obligatorii,
prin transfer \n contul specificat \n actul de aderare, pân` la data de 25 a fiec`rei luni.
Plata contribu]iilor se realizeaz` pentru to]i angaja]ii odat`, printr-un singur ordin de plat`.
Contul pentru virarea contribu]iilor este:
n RO64RNCB0081108091280001, deschis la depozitarul nostru BCR Sucursala Izvor, pentru fondul
BRD MEDIO

6. Cum se poate afla suma total` de plat` c`tre BRD Pensii, \n fiecare
lun`?
R`spuns: În data de 15 a fiec`rei luni, BRD Pensii v` va trimite o \n[tiin]are de plat` ce con]ine suma
total` ce trebuie virat` \n contul men]ionat la punctul 5.
Aceast` \n[tiin]are are o referin]` unic`, ce va fi \nscris` pe ordinul de plat` aferent lunii curente.
Informarea angajatorului cu privire la plata contribu]iilor pentru to]i angaja]ii s`i se va realiza
printr-o situa]ie trimis` de c`tre BRD Pensii prin e-mail (fi[ier Excel) sau prin fax.

7. Care sunt pa[ii de urmat pentru modificarea contribu]iei unui angajat?
R`spuns: În cazul în care dumneavoastr` dori]i modificarea nivelului contribu]iei, ve]i în[tiin]a în
scris administratorul [i angajatul pân` cel târziu la data pl`]ii contribu]iei.
Modificarea contribu]iei va avea efect dup` 30 de zile de la data notific`rii.
La modificarea contribu]iei se va ]ine cont de încadrarea în limitele prev`zute de lege [i de
prospectele fondurilor: minim 50 Lei [i maxim 15% din venitul brut al participantului.

8. Ce documente sunt necesare \n cazul \n care un angajat, participant
la Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO, \[i schimb` numele,
adresa sau specimenul de semn`tur`?
R`spuns: Se completeaz` [i se semneaz` în original formularul pentru schimbarea datelor
participantului, care apoi va fi trimis la sediul BRD Pensii. Acest formular poate fi g`sit în toate
unit`]ile BRD - Groupe Société Générale din ]ar` sau pe site-ul www.brdpensii.ro.
Formularul completat [i semnat în original de c`tre participant va fi trimis la sediul BRD Pensii,
înso]it de o copie a actului de identitate semnat` în original.
Modific`rile vor fi efectuate în termen de 15 zile de la data primirii notific`rii scrise de c`tre
administrator.

9. Ce se \ntâmpl` cu plata contribu]iilor \n cazul \n care un angajat \[i
schimb` locul de munc`?
R`spuns: În acest caz, angajatul participant la fond are urm`toarele obliga]ii:
n de a anun]a administratorul fondului de pensii [i noul angajator
n de a \nmâna noului angajator o copie a actului de aderare
n de a completa ’’Formularul pentru schimbare angajator ’’, disponibil \n unit`]ile BRD - Groupe

Société Générale din ]ar` sau pe site-ul www.brdpensii.ro, sec]iunea “Formulare utile”.
Pe acest formular semnat \n original va fi pus` [tampila noului angajator.
De asemenea, dumneavoastr`, \n calitate de fost angajator, ave]i obliga]ia de a informa
administratorul fondului de pensii cu privire la faptul c` participantul nu mai este angajatul
dumneavoastr`. Aceast` informare se va trimite prin e-mail la adresa brdfp.operation@brd.ro.
Not`: În cazul în care dumneavoastr` pl`ti]i în numele angajatului, par]ial sau integral, contribu]ia
la pensia facultativ`, la plecarea angajatului din companie ve]i fi exonerat de plata contribu]iei.

10. Ce se \ntâmpl` \n cazul \n care contribu]iile nu sunt virate \n limitele
prev`zute de lege [i de schema prospectului fondului de pensii
private facultative?
R`spuns: În conformitate cu prevederile legale, pentru neplata contribu]iilor la termen,
administratorul calculeaz` penalit`]i de \ntârziere. Acesta are obliga]ia de a notifica \n scris Comisia
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, participantul [i pe dumneavoastr`, \n calitate de
angajator, cu privire la ne\ndeplinirea obliga]iei de plat`.
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va verifica modul de stabilire a dobânzilor
[i penalit`]ilor de \ntârziere calculate de administrator, \n conformitate cu reglement`rile \n vigoare
referitoare la sumele nevirate la termen pentru obliga]ii bugetare.
În cazul în care neîndeplinirea obliga]iei de plat` c`tre fondul de pensii se men]ine pe o perioad`
de 3 luni consecutive, începând din a 4-a lun` administratorul va considera c` participantul a decis
suspendarea pl`]ii contribu]iilor. Acesta va notifica participantul, angajatorul [i Comisia.
Reluarea pl`]ilor se poate face printr-o notificare trimis` de participant angajatorului [i
administratorului fondului de pensii la care a contribuit anterior .

11. Care sunt etapele [i documentele necesare pentru transferul unui
participant la Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO?
R`spuns: Pentru transferul la Fondul de Pensii Facultative MEDIO administrat de BRD Pensii trebuie
s` fie parcur[i urm`torii pa[i:
n completarea [i semnarea actului de aderare
n completarea unei cereri de transfer
n o copie semnat` dup` actul de identitate
n trimiterea celor trei documente men]ionate mai sus, la sediul Administratorului
Atât actul de aderare cât [i Cererea de transfer pot fi completate \n toate unit`]ile BRD - Groupe
Société Générale.

12. Ce se \ntâmpl` cu contul participantului \n caz de invaliditate sau
deces ?
R`spuns: În cazul pierderii totale a capacit`]ii de munc`, respectiv \n cazul invalidit`]ii de gradul I
sau II, participantul va avea dreptul s` primeasc` contravaloarea activului s`u net. Pentru a putea
beneficia de sumele acumulate \n cont, participantul trebuie sa parcurg` urm`toarele etape:
n \n caz de invaliditate, gradul I sau II:
 participantul trebuie s` completeze ’’Cererea de solicitare a pl`]ii activului
personal net în caz de deces sau invaliditate”, formular ce poate fi g`sit \n
unit`]ile BRD - Groupe Société Générale din ]ar` sau pe site-ul
www.brdpensii.ro, sec]iunea “Formulare utile”.
 s` anexeze o copie a actului de identitate semnat` \n original, precum [i o
copie legalizat` a deciziei de \ncadrare \n gradul de invaliditate.
n \n cazul invalidit`]ii de grad III, participantul poate opta dup` caz:
 s` continue plata contribu]iilor
 s` suspende plata contribu]iilor
În acest ultim caz, participantul va informa administratorul printr-o notificare scris` sau prin
completarea “Formularului pentru suspendarea/modificarea/reluarea pl`]ii contribu]iei”, disponibil
pe site-ul www.brdpensii.ro sau \n toate unit`]ile BRD din ]ar`.
În cazul decesului, suma din contul individual al participantului va reveni beneficiarului/beneficiarilor, conform actului de succesiune. Acesta/ace[tia au dreptul de a solicita
contravaloarea cotei p`r]i cuvenite din activul personal net al participantului.
Pentru a primi contravaloarea activului personal net, fiecare beneficiar va depune la sediul BRD
Pensii urm`toarele documente :
n “Cererea de solicitare a pl`]ii activului personal net în caz de deces sau invaliditate”, formular ce
poate fi g`sit \n orice agen]ie BRD din ]ar` sau pe site-ul www.brdpensii.ro, sec]iunea “Formulare
utile”
n copia actului de identitate, având semn`tura original` a beneficiarului
n copia legalizat` a certificatului de mo[tenitor, din care s` rezulte calitatea de legatar /mo[tenitor.
În plus, prospectul Fondului de Pensii Facultative BRD MEDIO prevede faptul c`, suma pl`tit`
participantului în cazul deschiderii dreptului la pensia facultativ` sau beneficiarului/beneficiarilor
în caz de deces, nu poate fi mai mic` decât suma contribu]iilor pl`tite de participant, din care s-au
dedus cheltuielile aferente fondului [i cheltuielile generate de plata sumelor c`tre
participant/beneficiar.

Virarea contribu]iilor c`tre
fondul de pensii facultative

Suma virat` corespunde celei de pe
în[tiin]area de plat`?

NU

DA

Administratorul va
contacta pl`titorul
pentru solu]ionarea
diferen]elor

Administratorul va
încasa contribu]iile

Referin]`: Se va scrie pe ordinul de plat` referin]a
din în[tiin]area de plat` primit` la începutul lunii.

Beneficiar: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Banca depozitar`: BCR Sucursala Izvor
- Cont Fond de Pensii Facultative BRD Medio
RO64RNCB0081108091280001

Pân` pe data de 25 a fiec`rei luni: Contribu]iile
pentru luna în care s-a trimis în[tiin]area de plat`
se vor re]ine [i se vor pl`ti prin virament bancar,
conform detaliilor de mai jos:

Verificarea sumei încasate

Data de 15 a fiec`rei luni: BRD
Pensii v` va trimite câte o
în[tiin]are de plat` pentru
fiecare fond, cu suma total` de
virat în contul fondului de
pensii facultative ales de angajatul dumneavoastr`.

Plata contribu]iei

Dac` diferen]ele de plat` nu se
pot solu]iona sau pl`titorul nu
poate fi contactat, sumele
pl`tite vor fi returnate acestuia
în maximum 4 zile lucr`toare de
la data încas`rii sumei
respective.

Plata contribu]iilor pentru
ambele fonduri de pensii: se va
realiza prin ordine de plat`
distincte, câte unul pentru
fiecare fond în parte.

Plata contribu]iilor pentru un
singur fond de pensii: se va
realiza printr-un singur ordin de
plat` pentru to]i angaja]ii.

Ref.: G.02.03.16/ Septembrie 2011 / Concep]ie BRD Pensii.
BRD - Groupe Société Générale are toate drepturile rezervate.

